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O que é a Hora do Mentor afinal?

O que é a Hora do Mentor

1. Programa de Aula Semanais 100% Gratuitas para te transformar num Mentor - Um 
empreendedor que oferece mentorias online como sendo seu produto/serviço

2. É como se fosse um MBA gratuito mas focado em negócios na prática. Pra você aplicar, 
impactar pessoas e ser bem remunerado por isso

3. O resultado esperado é conseguir criar, vender e entregar suas mentorias e viver do seu 
conhecimento

4. Acontece ao vivo toda Quarta-Feira às 19h e você precisa investir seu tempo e energia 
apenas

5. Vou entregar aqui pra você o que não é revelado nem mesmo em cursos e mentorias das 
mais caras do mercado - Essa é minha missão!
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Quem sou eu pra fazer isso ?

Thiago Germano

1. Descobri que cursos online não funcionam como deveriam
2. Descobri que atendimentos individuais te tornam um “funcionário de luxo"
3. Não me conformei com isso
4. Desenvolvi um método próprio e tive ótimos resultados
5. Comecei a oferecer mentorias em grupo e individuais pra que mais pessoas pudessem usá-lo
6. Fundei a Bmind junto com meu sócio Ed Trevisan
8. Temos centenas de cases de sucesso hoje nos mais diversos nichos de mercado
9. Temos a missão de ajudar o maior número possível de pessoas a viverem do seu conhecimento
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Mas o que é uma mentoria online afinal de contas?

O que é uma mentoria online?

1. Mentoria é um relacionamento em que uma pessoa mais experiente ou mais informada 
ajuda a orientar uma pessoa menos experiente ou menos informada. O mentor pode ser 
mais velho ou mais jovem do que a pessoa que está sendo mentorada, mas deve ter uma 
determinada área de especialização.

2. A Internet permite que isso seja feito online

3. Online você impacta mais pessoas, espalha mais sua mensagem, tem mais foco e 
produtividade

4. Quem vive do seu conhecimento no ano de 2020 precisa pensar no Online (mesmo que 
cogite ter experiências presenciais é através do online que as pessoas ficarão sabendo)
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Pra quem é essa oportunidade de ser Mentor?

Pra quem é essa oportunidade de ser Mentor?
1. Quem se sente bem em servir e ajudar e quer tornar isso uma fonte de renda

2. Quem acredita que o mundo pode ser melhor se mais pessoas compartilharem as 
experiências e histórias de vida

3. Quem acredita que conhecimento é a chave pra ser bem remunerado independente do 
momento tecnológico e econômico 

4. Quem já tentou ou está tentando viver do seu conhecimento como professor, infoprodutor, 
coach, consultor, palestrante, treinador, expert, terapeuta, psicólogo, mas se sente muito 
limitado e percebe que como mentor pode ter mais liberdade e impacto

5. Quem está disposto a constantemente aprender e ensinar. Quer evolução contínua e sabe 
que empreender é um jogo de consistência e não de sorte
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Pra quem não é

Pra quem não é:

1. Quem não tem desejo/paciência de ajudar pessoas e repassar conhecimento

2. Quem quer ganhar dinheiro pelo dinheiro

3. Quem quer aprender truques e atalhos 

4. Quem acredita que já estudou/aprendeu demais 

5. Quem quer estabilidade e garantias

6. Quem se queixa muito dos outros mas não está disposto a mudar e evoluir

7. Quem acredita que vai encontrar alguma fórmula ou algo do tipo que vai remover toda a 
necessidade de trabalhar duro para fazer seu negócio funcionar
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DESAFIO MENTOR DE ALTO VALOR

Como eu descobri que mentorias online são a 
maior oportunidade que existe para quem quer 

viver do seu conhecimento

Como eu descobri que Mentorias Online eram a chave

1. Minha Jornada inicial

2. Como a mentoria mudou minha história

3. O problema com os cursos Online

4. O problema com os atendimentos individuais (1 a 1)

5. O problema do Marketing Digital

6. A Solução que clareou tudo
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O que é possível alcançar?

DESAFIO MENTOR DE ALTO VALOR

No que você deve de fato focar
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Alguns erros que os iniciantes cometem ao tentar 
ingressar nesse mercado

Alguns erros que os iniciantes cometem

1. Não ter uma estratégia sólida de atração e relacionamento com potenciais clientes

2. Falso Perfeccionismo

3. Síndrome do Pai Ambrósio

4. Achar que autoridade/experiência acadêmica ou corporativa vai ser a salvação

5. Se apaixonar por técnicas e esquecer que esse é um jogo de pessoas

6. Fazer um Frankenstein de Estratégias e tentar fazer o que os gurus estão fazendo

7. Falta de congruência/humildade (quero ajudar e quero ser pago mas não aceito ajuda e não 
invisto)
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Alguns erros que os iniciantes cometem

1. Não ter uma estratégia sólida de atração e relacionamento com potenciais clientes

2. Falso Perfeccionismo

3. Síndrome do Pai Ambrósio

Tenta se colocar como alguém que resolve qualquer 
problema e dessa forma perde credibilidade.

Não atrai as pessoas ou então atrai um público que não 
gostaria.
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Os 6 Pilares para ter um Negócio Próspero de 
Mentoria

Os 6 pilares para ter um negócio próspero de mentoria

1. Ter a Base - Fundamentos do Negócio

2. Ter a Mentalidade

3. Saber Atrair e se Relacionar

4. Saber Converter

5. Saber tornar a experiência do cliente fantástica

6. Saber Escalar
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Você vai assumir esse compromisso com você 
mesmo?

Toda Quarta-Feira 19h 

1. Um canal para você se aprofundar e ter os pilares para seu negócio

2. Consistência e compromisso

3. Se inscreva no nosso canal do Youtube

4. Baixe seu caderno (toda semana)

5. Participe da Lista VIP do Telegram

6. Seja pontual e traga suas dúvidas para evoluir


